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PR I ESPERANTISMO EN A N D U JO

Esperanto estas antaŭeniranta malra
pide sed kun certaj pasoj. La « London 
Esperanto Club » (Esperantista Klubo de 
Londono) havis sian trian jaran kunvenon 
en S t. Bridas Institute la 22*" de januaro 
vespere. En gi preskaŭ cio estis priparolita 
esperante. Lanovaĵoj estis legataj en espe
ranto ; paroladoj kaj voĉdonoj pri dankado 
okazis esperante; oni legis esperantan lete
ron de la prezidanto kiu bedaŭris ke li 
devis foresti; post tio estis koncerto en 
esperanto; resume: amuza kaj instrua ves
perkunveno kiu finis per esperanta « God 
— e the king » (nacia himno de I’Angloj].

REKLAMO-ANONCOJ 
Agento Genera la : So E M IL E  GASSE

59, Phalsbourg, LE HAVRE (Selae-InMrleure).

•«likoj.

Unu el la malmultaj paroladoj, kiuj estis 
faritaj angle, estis tiu de S-ro W . T. Stead, 
hon. kasisto, kiu sidis en la prezidanta

Tiu eraras, kiu supozas ke 1'angla lingvo 
farigas la superanta parolilo en la mondo. 
Memorigante pri sia fresa vojago en Ru
sulon, li trovis ke en Saratov kaj en Mos- 
kovo la homoj parolantaj esperante estas 
pli multaj ol tiuj kiuj parolas angle, kaj ke 
en kelkaj komercaj centroj estas pli uzata 
en skribado ol anglo. Nur kun grandega 
malfacileco li sukcesis komprenigi en anglo 
sur la kontinento, dum ke. se li estus paro
linta esperante, multaj obstakloj kontraŭ 
sociaj rilatoj estus formetitaj. L i mem havas 
ĝis nun nur neprofundan konon de I' lingvo, 
sed li promesis al si mem ke li majstros ĝin 
por la venonta kongreso. 'Car nun liberala 
regnestraro venis en la potencon, estas 
ebla ke mono estas donata por la instruo 
de la lingvo.

D-ro J. C. 0 ’Connor, vic-prezidanto, kiu 
enkondukis esperanton en Londono, mirigis 
la ĉeestantojn anoncante ke estas sep inem
broj de la nuna. angla regnestraro, enha
vante la ĉefojn de I' fako edukada, kiuj 
favoras esperanton, kaj Sir Ed\viu Corn- 
wall, prezidanto deL.C.C., estas preta por 
stari advokato pri esperanto, aŭ pri simila 
internacia lingvo en sia projekto por kon
greso de ĉefurboj.

La esperanta koncerto sekvis kun granda 
sukceso. Unu horo de gesinjoroj venis sur 
la scenejon kaj, komencante per la kanto 
de I’ Ligo, gajnis ĝeneralajn aplaŭdojn pro 
kantado de sentimentalaj kaj humoraj mu- 
zikaĵoi. Pli ol unu foie oni kriis « bis ! ». 
S-ro D. I-I. Lambert deklamis serĉan ver- 
kaĵeton, en kiu li montris kiel ridindaj sin 
faras la francoj provante paroli angle, kaj 
kiel tiu absurdajo estas formetita per espe
ranto.

Parton de la programo plenumis S-no 
Reeve kantante en esperanto la nun popu
laran kanton « I can’t think of nuthin else 
but you, Lu, Lu », kies Rora parto estas:

Mi pensas pri neniu krom vi, Lu, Lu 
Ho kara Lu, ho bela Lu.
Matene post dormante 
Mi vekigas ploregante.
L a  kaŭzo estas Lu,

La tutsola kaŭzo estas Lu, Lu, Lu.

La tuta ĉeestantaro, en fino de I' kon
certo, kantis Al la Rego, kiu estas la angla 
nacia himno de 1’esperantistoj. G ’i komen
cas jene :

Vivu la reĝ’ al ni,
Tre longe vivu l i !

Gardu lin D i’ !
Justa kaj pia reĝ '!
Dio, pro nia preĝ',

Estu kun li.

Tio estis kantata sur la tono de I’ God 
Save the king.

La supra citato venas el la angla jurnalo 
The Dauy News, numero de 23 januaro.

Jen nun kio estas legita en The Norwood 
Press, numero de 27 januaro.

Premio da. unu guineo (I) 

proponita al la legantoj de I’ Norwood

Intencante doni al niaj legantoj konstati 
ke esperanto povas esti legita kaj kompre
nita per sola rimedo de I' .Esperantaj ’Slo- 
siloj, ni presas sube facilan specimenon de

(I) Unu guineo valora» frankojn 26,20.

esperanto, kaj ni proponas premion da 

unu guineo

. . .  estis.
------  „ ‘I tiuj grupoj

, kies cetere duono apenau apartenas al 
la nomita Societo.

a historion skribas

............. ....., ke itala Jurnalisto rakontis la
kreadon de Esperanto dum 20-jara mallibe
reco de Zamenhof en pola karcero. Nun, aliu 
elpensis alion; aŭdu :

La trovinto do Esperanto estas scienculo.

por la plej bona traduko en anglo de iu j
a) kiu ne havis antauan scion de espe

ranto, kaj
b) kiu prenis helpon nur de I’ Esperanta 

flosilo, kiun oni povas aĉeti ĉe la Norwood 
Press kaj kiu kostas kvin centimojn.

La tradukoj devas esti subskribitaj nur 
pseŭdonime kaj alveni antaŭ aŭ je la unua 
poŝtkuriero la mardon 6 februaro, kun
adreso « Esperanto, Press Office, W est , , . , - •„ j»  i, „ \r
Norwood, s !  .  L i  « m  koverti
enhavi, sed sur aparta folio de papero : 1 • ................................ .. «-“•

.1 — La pseŭdonimon,
2 — La nomon kaj adreson de I' konkur

santo,
3 —  Subskribitan deklaracion ke la du 

kondiĉoj (a kaj b) estis lojale plenumitaj;

kie oni parolis al li lingvajon, kies li ne kom
prenis efi unu vorton, li. la viro kiu konis dek 
ok lingvojn ! Li estis hontega, kaj, reirante 
hejme, li elpensis esperanton.

Kaj, aldiras la kronikisto de La Famille oni 
ne devas moki pri Esperanto!

4 — Ekzempleron de I' esperanta speci- j 
meno, detrancitan for la Norvvood Press, ; 
kai gluitan sur la paperfolio.

La oficejo de 1’ĵurnalo konservos la apai'- 1 
tajn foliojn enhavantajn la nomojn de I’ ! 
konkursantoj k.t.p., kaj sendos la tradukojn, 
subskribitajn per pseŭdonimo, al la Bristisli i 
Esperan ti Association, kiu decidos pri la ; 
gajnanto de I’ premio, kaj kies decidlo estos 
fina. Ni publikigos en nia numero de I’ 17 i 
februaro nomon kaj adreson de I’ gajnanto j 
kaj la tradukon gajnanta. Se estas multaj i 
konkursantoj, oni donos ankaŭ konsolajn 
premiojn.

Jeno estas tradukota :

En la teatro. — Dum la prezentado.de ia j 
teatra ludo, diris sinjoro al sia najbaro : i

— Kiel malbela estas tiu ludantino !
— Tiu estas mia edzino, li respondis.
— Vi malkomprenis, Sinjoro! Mi ne alu

dis al tiu sinjorino kun la nobla kajgracia 
sintenado, sed mi celas la junan ostan mal- 
belulinon kun la akra nazo.

— Estas mia filino, Sinjoro.

Aŭdu junuloj kaj maljunuloj !
Provu kaj gajnu la guineon ! ‘

Kun la flosilo, ni baldaŭ kapablos tra
duki esperanton en bona anglo.

Tiu diverseco de propagandaj rimedoj, 
kaj la graveco de ilia signifo, montras al 
ni la fei-voron de niaj anglaj samideanoj 
kaj promesas, ke ili baldaŭ plenumos ilian 
nrofctaĵon enla Kongreso de Bulonjo :«  Ni 
komencis la lastaj, sed ni baldaŭ estos la 
unuaj! »

Kaj efektive, oni povas pensi ke, se An
gloj decide metas je la propagando de 
Esperanto la apartajn kvalitojn demetode- 
mo kaj persisteco karakterizajn deiliaraso, 
la sukceso de nia afero estas de nun bal- 
daŭ certigebla.

K. L.

DIVERSAJOJ

Al la Grupoj

En speciala cirkulero sendata al la prezi
dantoj de la francaj grupoj lilioj de S.f.p.E 
la estraro de tiu societo sin skandaligas 
pri la formo — vere iom nesingardema — do 
la avizo en kiu nla Administranto petis infor
mojn de la franc=, belg= kaj svislandaj gru
poj por la bezonoj de sia propagando. La 
plej multo el la kelkaj grupoj, kluj tiam ne 
jam respondis, tro bone prenis la aferon. 
Ekzemple, la juna nova grupo de Noyers 
Saint-Martins, tuj skribis al ni : ,

« Nia novnaskita, sed tre vivema grupo, 
nepre ne volas iri en vian teruran tombejon. 
Ni do rapidas.... »

Kaj ĝi bone faris, ĉar ni intencis nek kon
duti tirane nek pledraar&i sur la rajtoj de iu 
ajn, sed nur veki la prokrastantojn, sen ilin 
iel ajn ofendi.

Tamen, oni permesos ke la Administranto 
respondu kial li, kontraŭ la konsilo kiun 
donas al li la S.f p.E , prenis siajn informojn 
senpere, anstataui sin konfide turni al. gi. Tio 
estas simple pro jenaj tialoj :

1« La grupoj lilioj de S.f.p.E., estante plene 
liberaj — almensi ni kredas — pri sla agado, 
tute rajtas korespondi senpere kun Esperante
jo rnalo

2' Esperanto-Jurnalo estas nek pro nek 
kontraŭ, sed ekster S.f p E .; Car ĝi faris por 
sla propra propagando, sian enketon pri la

Novaj Gazetoj

interesan historion de Esperanto en Nordo. 
Literaturo finas tiun numeron.

Sukceson kaj longan vivon ni deziras al nla 
netimida kolego.

Ni havis la plezuron ricevi unuan 
de Centrameriko Esperantista, bela revueto 
publikigata de S-ro P-ro KR  O. Abrill, en 
Guatemala.

Antaŭ kelka tempo S-ro Abrill ricevis de la 
Respubliko Guatemala oran medalon pro lia 
esperanta agado en Centra Ameriko.

S-ro Abrill, en sia revuo, evitas tre simple 
la malfacilon manko de sursignoj per apos-

Tiu sistemo estas vere la plej konsilinda en 
simila okazo, precipe pri (^lliteroj. ‘Gin ni 
uzos laŭbezone.

Esperanta Ligilo, monato revuo en relicf- 
punktoj por Blinduloj. Jare fr. por Ciu lando. 
Direktoro : P-ro Th. Cart, 12, rue Souffle!, 
Paris, — Januaro 1906, Enhavo : Kroniko 
(Th. C.). — Problemo. — Poezio : Birdetoj 
(Fr. Coppie) Humorajo : Pruvo, Decido. — 
Miksajo : proverboj ( F. Zamenhof!. Felietono : 
Parolado de S-ro Zamenhof en Boulogne-sur- 
Mer.

Unua Paio. n-ro 2, daŭran konigi al ni la 
bulgarajn vivon, moron, historion, deziron. 
Per tiu Ĝi revueto, tute en Esperanto skribita, 
multaj forigo* antaŭjugoj kaj malveraj kredoj 
pri la estiminda lando kiu ĝin eldonas. 'Ciu, 
kiu sin interesas pri la balkanaj demandoj, 
devus aboni ĝin.

Espozicio en Angers

En urbo Angers, de majo ĝis oktobro, 
okazos granda espozicio. — Je tiu partopre
nos la Esperantista Grupo de Anĝers. — Pro 
tio ĝi petas Ciujn eldonistojn sendi kelkajn 
specimenojn de gazetoj kaj revuoj. La Grupo 
precipe dezirus komercajn prospektojn espe
rante presitajn de negocistoj francaj kaj frem

da anjua iniciativa sindikato, sidante kon
traŭ la stacidoma elirejo, Ciujn informojn 
liveros al vojaĝantoj esperantistoj.

Federacio Esperantista Katalana
ost konsiliĝo inte 

distoj de Esperanto
decidite, pro la politika ......  ...........
mente Cesigl la laboradon de tiu societo. Fa
rigis efektive malfacila kaj eC dangera la 
propagando, kaj la organizado de la Federa
cio neniel gin preparis je batala rolo.

La hodiaua konto de la Fereracio havis defici
ton fkoj: 271,95, Car la novjaraj kotlzajoj ne povis 
esti enkasitaj regule. La komitato plenigis 
tiun deficiton per memvolaj pagoj, kaj halti
gis la elspezojn. De nun. oni do ne volu sin 
turni al gi por io. Se iu deziros informojn aŭ 
helpon por propagando, oni povas sin turni 
Cu al la societo Espero kataluna (Sinjoro Joan 
Rosals, Portaferriga, 30, en Barcelono) Cu al 
la Sociedad Espaflola para la propagadon 
del Esperanto.

Kompreneble, en tiaj okazoj, la generala 
kunveno estas prokrastota gis pli oportuna 
momento.

Barcelona Revuo Joventut, sendas al ni 
serion da numeroj en kiuj ni legas kurson do 
Esperanto kaj longan nomaron de anoj kaj 
lernantoj. Brave al nla kolego !

Esperanto en Cambridge

La nombro de la konvertitoj al Esperanto 
en Cambridge nun kalkulas pli ol kvindek.

Neniuj faros pli grandan progreson ol la 
anoj de la loka polico.

Tio montrigis Ce la publikigo de I’ rezulta
to de la o Cambridge Borough o elektado, 
kiam kolonelo Polion havis interesan interpa
roladon en la internacia lingvo kun la dejora 
policano.

El The Tribune, 19 Januaro.

El Italujo

Ni ricevas la informojn sekvantajn. Jam de 
la 27. XII. 05 oni anoncis en la itala Jurnalo 
\j‘Avvenire d'I talia, ke en Firenzo Ce la Ins
tituto stenografico Toscano kunvenis kelkaj 
amantoj de Esperanto por fondi grupon. Nun
lio estas fakto. Estis fondita la 8.1.06 Gruppo 
Esperantista Fiorentino, kies prezidanto 
estas S-ro Rag T. Berni-Capacci, kaj sekre
tario S-ro P-ro U. Cicetti-Caradbi. (Piazza. 
S. Croce 23)

Lecionoj de Esperanto komencis la Saba
ton 20 jan. Ce la societa sidejo de la Intituto 
Stenografia, kaj daŭros Ciusabate (Co la 20-a 
horo).

Multaj gazetoj parolis lastatempe pri Espe
ranto. Ni precipe rimarkis en II  Cittadino 
Italiano, artikolo de nia fervora kunbatalanto
I. Meazzini pri Esperanto en Anglatero.

ON I POVAS AĈET I L A  GAZETON

E S P E R A N T O
en ĉ iu j s tac idom o j fra nc a j k a j sv isa j

E S P E R A N T O  K IEL PE D A G O G IA  R IM E D O

Senpera konsekvenco de la logika per
fekteco kaj de la sintaksa simpleco de f'es- 
peranto estas tio ke la ekzercado per la 
traduko el nacia lingvo estas pli facila kaj 
pli profita en ĝi ol en ia ajn natura lingvo. 
P li facila ĉar oni havas ĉiam nur dekses 
gramatikajn regulojn aplikotajn kaj la logi
kecon sekvotan ; jili profita, ĉar oni estas 
ĉiam certa, se oni laŭas la regulojn kaj se 
oni bone komprenas la tradukotan tekston, 
ke oni atingos rezultaton kontentigan kaj 
eĉ perfektan Kiam kontraŭe oni tradukas 
francan tekston en latino aŭ anglo aŭ ger
mano, oni povas obei ĉiujn regulojn de la 
gramatiko, kulpi nenian barbarismon kaj 
tamen fari ion kompatindan, ĉar kiam 
temas pri fremda lingvo, oni sukcesas pres
kaŭ neniam sin igi tute ensorbi la nedifine-
blajojn kiuj kuŝas en la bona uzado kaj 
spirito de la lingvo. En ia esperado la 
spirito de la lingvo estas la logikeco, i '
sama por ĉiuj homaj cerboj normale funk
ciantaj. La esperanto estas kvazaŭe la logi
keco konkretigita kaj farita palpebla, kaj 
tio faras ĝin, por la tradukado, admirinda
ilo precizeca.

De tiu ĉi vidopunkto ankaŭ, mi rigardas 
la esperanton kiel admirindan materialon

ĝin la  egalulo de la  duagrada. En kio kon
sistas, laŭ lasta analizo, la diferenco nenei
gebla kvankam kontestita, inter la spirito 
unuagradula kaj la spirito duagraaula I 
Sajnas al mi ke tio konsistas en tio ke la 
duagrada instruado havas ian superecon de 
kritika senco, konsekvence de la studado 
pli longa kaj pli penetra de la fremdaj lin
gvoj kaj precipe de la antikvaj. Studante 
fremdan lingvon, infano estas senĉese devi-

r a fari, konscie aŭ nekonscie, la kritikon 
la vortoj, unue de tiui de sia nacia lin

gvo, poste de tiuj de Ia studata lingvo. 
Kaj la kritiko de vortoj, kiu estas la sola 
rilate atingebla de infano, estas la plej bona 
preparado al la kritiko de la ideoj, necese
gaĵ>or la plenaĝa homo kaj por la regnano.

Estas proksimume neebla, almenau pro
vizore kaj pro ĉiuspecaj kauzoj enkonduki 
en la unuagradajn lernejojn la instruadon 
de la fremdaj lingvoj; sed oni povus, sen 
tro granda malfacilo, tien enkonduki arte
faritan lingvon, tiel perfektan kaj tiel faci
lan kiel esperanto, kiu liveras, en la vido
punkto pedagogia, ĉiujn profitojn de natu
ra lingvo sen ĝiaj malprofitoj.

La esperanto estus Ia latino de la demo
kratioj.

Tradukita, el S-ro M uffang .



E S P E R A N T O

PRI MAROKO

Tre estimata Sinjoro,

En Algera jurnalo ni jus legis ke oni pa
rolas inter politikistoj pri introduko de ia 
neutra lingvo en Maroko.

Kian belan okazon ni havas nun klopodi 
por Esperanto!

Algera Grupo havas la honoron prezenti 
al la Centra Propaganda Komitato jenajn 
tri proponojn :

1-e ciuj eŭropaj grupoj tuj skribu espe
rante aŭ nacilingve al la riprezentanto de 
sia patrujo ĉe la Algesiras’a internacia 
kunveno, petegante lin ke li bonvolu atenti 
kelkajn horojn pri la Zamenhofa lingvo, kaj 
pripensi pri la ebleco de ĝia introduko en la 
organizotan internacian Administracion en 
tiu lando.

2-e ĉiuj libroj plej taugaj por faciligi al 
ĉiu naciulo la lernadon de esperanto estu 
sendataj al la riprezentanto de tiu nacio en 
la Kongreso.

3-e ciu sindonema esperantisto en la 
mondo skribu al la delegito de sia nacio, ĉu 
esperante.ca nacilingve (plej bone en am
baŭ idiomoj), petante lin unue pripensi, 
poste klopodi por esperanto.

'Sajnas al ni ke estas dezirindege ke la 
Centra Komitato agu sen neutili nur unu 
solan muniton.

La algera Grupo komencas sendi al Al- 
ĝesiras’o la ĉefecain vortaretojn, kaj skri
bas hodiaŭ mem al S-ro R evoii., iama ge
nerala Guberniestro de Alĝerujo : ni kon
silas al ĉiuj niaj algeraj anoj tuj skribi al la 
diversaj francaj kongresanoj.

Esperante ke vi akceptos nian proponon, 
ni havas la honoron sendi al vi, estimata 
Sinjoro, niajn plej korajn salutojn.

Por la Algera Grupo : La Prezidanto, 

Maurice Aubert.

Alvoko por la  rajtoj de la  Nacioj

Malgraŭ la kreskanta pligrandigo de la 
ideoj de justeco kaj de paco inter la popo
loj, doloriga afero, kiu povas esti kauzo je 
neantaŭvideblaj katastrofoj, ankoraŭ restas 
ne solvita.

En la epoko, kiam la sankta rajto de ciu 
nacio havi la aŭtonomion kaj la sendepen
decon, estis nerekonata, statoj, per forto, 
enkorpigis naciajn grupojn, kiuj tiamaniere 
troviĝas nun submetataj sub fremda regis
taro.

Izolataj la unuj de la aliaj, sen iu ligilo 
defenda, Kiu unuigas ilin kontraŭ iliaj ma
lamikoj komunaj kaj kiu defendas iliajn 
rajtojn je la sendependeco nacia, la subpre
mataj nacioj suferadis ĉiujn la eblajn tur
mentojn.

Estas necese, ke de nun ĉiuj tiuj nacioj 
pli proksimigu en iliaj komunaj esperoj, ke 
ili unuigu iliajn penadojn, kune kun la penoj 
de ĉiuj Ta animoj justaj kaj senartifikaj, el 
Itieajn ili venas. Pertiu unuigo,la rajtaj pe
tegoj de la dependaj nacioj estos fine au
ditaj kaj komprenitaj de la subpremantoj. 
Tiam nur, la rilatoj internaciaj ne plu estos 
fonditaj sur la « statu quo » maljusta, sed 
sur la sola ebla fundamento por la ĉiama 
paco, sur la « Principo de la nacioj ».

Vastega Unuigo jus fondigis, kiu celas 
unuigi anojn de ĉiuj la subpremataj nacioj: 
Poloj, Irlandanoj, Alsaco-Lorenanoj, Kata
lanoj, Armenianoj. Litvanoj, Finlandanoj, 
Bohemoj, k.t.p., kaj ankau ĉiuj ajn per
sonoj, kiuj .deziras kunbatali por la saina 
ideo.

Tiu Unuigo nomigas : « Unuigo por la 
rajtoj de la nacioj ». Alvoko, france redak
tata, estas jam presita. 'Gi estos sendata al 
ĉiu persono, kiu ĝin petos de la « Secreta- 
riat de I’Alliance pour les droits des na- 
tions; 13, Bld. des Philosophes, Genfeve 
(Suisse) ».

La lingvo Esperanto ludos tre gravan 
rolon por Ia  anoj de la malgrandaj nacioj, 
kies lingvoj estas malmulte disvastigataj; 
oni do povas esperi, ke Esperanto tre bone 
taŭgos kiel internacia komprenilo por tiu 
nova kaj gravega « Unuigo ”•

A T E N T IN D A  M A L F E L IC O

Ni ricevas la jenan leteron :

Budapesto 29/1/06.

Estimata Sinjoro !

Per tiu ĉi mi havas la  honoron sin turni 
al vi kun grandega peto.

La teruraj malordoj kaj bataladoj en Ru- 
sujo malpermesis al mi tie pli resti por vivi, 
ĉar la hulihanoj disrabis, disŝtelis, dis
rompis la tutan mian havon. Mi havis en 
Rusujo riĉan komercan magazenon, sed tiu 
ĉi mia aventuro devigis min forlasi kaj for
kuri el Rusujo kun mia familio (edzino kaj 
kvar infanoj).

La malgranda karitatato, kiun pruntis al 
mi mia kara amiko S-ro D-ro R osenberg, 
nia varmega esperantisto, permesis al mi 
veni nur Budapeston, ne plu.

Sed, veninte Hungarujon, mi eksentis, 
ke la lando, popolo kaj la lingvo tute frem
da por mi estas; ĉirkaŭ 3 semajnoj mi kun 
mia familio sin trovis en la plej terura si
tuacio. Fine mi sin turnis letere al unu el 
Budapestaj propagandistoj, varmega esper
antisto S-ro J. Miletz .

Sekve de tio, kelkaj esperantistoj vizitis

m in ; kaj ĝis nun mi ricevas de ili subtena
don por ne morti pro malsato.

Sed, por mia ekzistado en la estonteco, 
mi bezonas : aŭ forveturi en alian landon, 
kie mi pli malpli komprenu la popolon (ekz. 
Galicio) aŭ arangi en Budapesto mem ian 
aferon pro kiu estas bezone kelke da mono.

Mi pensas, ke vi eble povos per ia ma
niero ion fari por mi kun la helpo de la aliaj 
amikoj esperantistaj.

Antaue ni sendas al vi nian koran fami
lian dankon.

A. M.

Kiel ni jam diris, internacieco kreas mora
lajn devojn kiujn estas neeble rifuzi. Tial ni 
estas certaj, ke niaj legantoj no ^ancelos sendi 
kelkan helpon al tiu malfelica familio, forje- 
tita el sla lando per la teruraj politikai tertre
moj. Oni povas sin turni al nla hungara 
kolego revuo Esperanto, Hungar-Aŭstrujo, 
Budapest IV, PapnOvelde — u 6. S-ro Augusto 
de Makiĉ.

L IN G V A J  K L A R IG O J
de Dro ZAM ENHOF

V o rtfa ra d o

La vorto « bezonesti » estas kunmetita 
tute regule, kai vi povas gin uzadi. Sed 
entute ni konsilas pli uzadi ĉiam formojn 
simplajn austataŭ kunmetitaj. Kunmetado 
de vortoj estas karaktera eco de la lingvo 
ermana, kaj al tiu ĉi lingvo ĝ i efektive 
onas grandan riĉecon de formoj; sed en 

nia lingvo la vortoj pleje estas pli naturaj 
kaj pli bonsonaj se fli estas ne kunligataj, 
seci uzataj aparte.

Esperantisto, marto 1891.

N i uzas ordinare la formon « konatigi » 
(=  farigi konato kun iu), sed ankaŭ la for
mo o konig i» estas tute bona (=  fari sin 
koni ion).

Esperantisto, januaro 1891. 

Rem. Pri tio ni aldonas ke la radikoj verbaj 
aktivaj post almeto de sufiksoj igi, iĝi havas 
plejofte duoblan sencon kiun nur la frazo po
vas klarigi. Tiel sci-igi signifas tiel bone :

Igi scianta (iun) t.e. informi, instrui kiel : 
Igi sciata (ion) t.e. anonci.
Tute same, sci-iĝi estas trovata kun la am

baŭ signifoj :
Farigi scianta kaj farigi sciata.
Tamen Ia pli ofta uzo estas en la dua senco. 

Cetere, kiam okazos dubo, oni uzos la elkla- 
rigan formon : vi konatigis min de li, vi ko
natigis min pri li, ke.

Noto de la red.

U zado  de p repozic io j

Per si mem ĉiu prepozicio en nia lingvo 
havas nur unu signifon. Se vi en la vorta
ro havas diversajn prepoziciojn kun kelkaj 
tradukoj, ĝ i venas de tio, ke la vortoj de 
unu lingvo neniam povas esti tute parale
laj al la vortoj de alia lingvo kaj esti preci
ze tradukeblaj per unu vorto.

Doni klarajn respondojn je ĉiuj tiuj ĉi 
demandoj estus neeble eĉ en la plej vasta 
gramatiko ; nur multaj ekzercoj povas tie 
ci helpi, kaj tial vi faros la plej bone, se al 
ĉiu. kiu volas bone koni la stilon de nia 
lingvo, vi konsilos multe legi.

Esperantisto, aprilo 1892.

E K Z E R C O J

S A L O N A J  B A B IL O J

(Daŭro)

H. — Kia estas vetero?
L. — La vetero igas bela; ui havos belan

H. — Tiom pli bone, car hieraŭ la vetero 
estis nefiksa kaj Sangema.

L. — Mi tion tre rimarkis : mi estis surpri
zita de pluvego kaj malsekigita ĝis Ia ostoj.

H. — Vi do ne havis nek pluvombrelon nek 
surtuton t

L. — La dielo estis tiel bela, ke ml neniel 
antaŭgardi8 min kiam mi eliris.

H. — Jes, sed la vetero estis peza, la var
mo premega, kaj vidigis (=se faisaient voir) en 
la Cielo kelkaj el tiuj nubetoj kuprokoloraj 
kiuj anoncas fulmotondron.

L. — Mi kredis ke ili disigos.
H. — Vi kalkulis sen la mastro.
L. — Ve I jes. Subite ekventis ; la Cielo ko

vrigis per nubegoj kaj perforta (=  violente) 
pluvo kun hajlo miksita defalis sur min.

H. — Kompatindulo I Kaj kle vi estis en tiu 
momento t

L. — Je du kilometroj de la urbo, tute en la 
kamparo.

H. — Vi ne do povis meti vin sub firmon ?
L. — Neeble. Ekzistis vere kelkai juglandu

joj on la kampoj, sed vi scias kiel dangere es
tas rifugi sub arbon dum la fulmotondro.

H. — Tial vi ricevis la tutan pluvegon.
L. — Nature Aldonu al tio ke la fulmoj kaj 

la tondrobatoj sekvis unu la alian sencese kaj 
ke la vento forblovis (=  emporta en soufflant) 
mian Capelon.

H. — Unu malfeliCo okazas neniam sola.
L. — Mi gin postkuris kaj havis la feliCon 

haltigi gln metante sur gin mian piedon.
H. — Bonega rimedo por doni originalan 

formon al sia Capelo I
L. — Vi ridas ; sed mi ne ridis. Mi bavis 

fajnon de Stelisto, miaj Suoj rie plu aligis al 
miaj piedoj, mia pantalono estis kota gis la 
genuoj kaj mia Capelo farigis defluilo.

H. — Vi devis esti belvida.
L. — Tio ne estas Cio.
H. — Ankoraŭ unu malagrabla aventuro ?

L. — Mi devis returni hejmen.
H .  —  Nature.
L. — Kaj estis neeble trovi veturilon.
H. — Estas imageble (imagi =  imaginer).
L. — Subite la fulmotondro Cesas’ kvazaŭ 

per sorCo.
H.,— Agrable I
h.'— La nuboj disigas, la suno reaperas, la 

akvoj forfluas au vaporigas.
II. — Jen vi estis savita.
L.'— VI kredas tion ? Elerarigu (=  devenez 

horsd’erreur). Apenaŭ la fulmotondro pasis, 
kiam multo da promenantoj eliris el la urbo 
kaj sin disvastigis tra la kamparo.

H. — Nenio estas pli agrable ol promeni 
post fulmotondro.

L. — Jes;-sed nenio estas pil malagrabla ol 
esti vidata de siaj amikoj kaj konkuloj kiam 
oni havas la gajnon kiun mi havis.

H. — Sed ankoraŭ unufoje, kial vi ne kun
portis pluvombrelon ?

L. Mi ne embarasas min nek per pluvom
brela nek per sunombrelo ; ml ne volas havi 
la gajnon nek de vllaga lernejmastro nek de 
maljuna pensionita oficisto.

H. — 'Cu vi almenaŭ kunportos malpezan 
surtaton_someran sur brako, se vi eliros bal-

L. — Ne ; tio tro genas.
H. — Delinitive vi estas ^instruebla.
L.— Permesu al mi foriri, sinjorino.
H. — Vi volas jam lasi min?
L. — Volu kedi ke mi tre malgojas ke mi ne 

povas resti pli longatempe apud vi.
II. — Egale mi bedauras ke via vizito tiel 

malmulte daŭris ( =  dura si peu).

Esperanto-] urnalo.

POSTULU ! POSTU LU ! PO ST U LU !

♦ ESPERANTO *
en 6 iu j lib re jo j k a j ĵu rn a le jo j.

A M UZAJ O
Foje mi eniris en la butikon de panisto kaj

« Bonan al vi tagon, Sinjoro, Cu vi havas 
magregan panon ? o

— « Ho, jes », li respondis, « amiko mla ».
— a Nu ! » mi aldiris forirante, o estis 

necese gln vendi, kiam gi estis freŝa ! o

Maurice Pbrriaux.

P O R  P R O P A G A N D O

NI havas kelkajn nevenditajn numerojn 
resenditajn de la vendistoj kaj tenejistoj. Tiuj 
ekzempleroj estas ne tre fretaj, iom navigintaj 
au makulataj, sed ankoraŭ tre taŭgaj por pro
pagandaj celoj, kiel senpaga disdono, intenca

E erdo en legeloj, vagonoj, atendaj salonoj, por 
t hospitaloj kaj por Cio kion povas eltrovi

Senso de lerta propagandisto. Ni povas ilin 
veri afrankite ĉe domo por la jenaj prezoj :

POSTPARTO DA : DCA ELEKTO ENDA ELEKTO

3 milgramoj
(Cirkaŭ 150 jurnaloj.) 2 50 4 »

5 milgramoj fi
(Cirkaŭ 250 Jurnaloj.) 3 70

IO milgramoj
l i  50(Cirkaŭ 500 Jurnaloj.)

Supera elekto : tute freŝaj ekzempleroj. 6Jnu i 
cento : 4 fk., posto plie.

AVIZO AL ABONANTOJ

Se oni ne esprimas malan deziron, ni 
komencigas la novajn abonojn de unu el 
la lastaj numeroj. De kelkaj restas al ni 
nur tre malmulte da ekzemplerojn. Ni 
povas ilin liveri je la jenaj prezoj :

N-roj 2, 7, 8 k. 9 ĉiu 0.30 
N-roj 3, 6, IO k. 15 ĉiu 0.20 

La 15 unuaj n-roj, afrankite 2 fr. 50 

N-ron I ni ne vendas aparte de la kolekto
1905.

K om erca  v o jaĝ is to  pri paperajoj aŭ 
similajoj, partiano de Esperanto estas 
petata sin konigi al administranto de tiu 
gazeto, informante pri la lokojn kiujn li 
trairas dum siaj vojagoj.

ELIRO S LA UNU AN DE-MAJO

SOCIA REVUO
tute redaktata en Esperanto, pri ĉio kio 

rilatos al la progresoj de I’ homara vi

vado kaj organizado.

F ak o j : Filozofio. — Religio. — Juro.
— Mutualismo. — Politiko. — Tradukajoj. 

Krom la fako Tradukajoj, ĉiuj artikoloj 
estas originalaj.

Unu numero I  franko afrank. 

Gravaj rabatoj po multe.

NOTU b o k e : t

Estos presataj nur la antaŭ menditaj 
numeroj — nenia estos vendeblapost la eliro.

La cent unuaj mendantoj ricevos plie 
la duan volumon senpage.

Sinturni al Esperanto.Ceret. 4 .P.-O.Franc*.

C A N A D A
ni bezonas seriozajn makleristojn 

por nia gazeto en francalingva

K A N A D O
D E Z IR A S  K O R E SPO N D I

F-no Anna Faruis, kun juna anglino.
F-no Johanino Bertholle, kun dano, svedo 

aŭ norvego.
F-no Anna Miquel, lernejestrino, kun rusa 

instruistino, pri sociaj kaj instruaj temoij. 
Komuna adreso : CfiRET, P.-O. France.

GRANDAJN TINOJN KAJ ORDINARAJN, KIOJN LI RIKOLTIS
D- A. VESOUX, en Beaune (C.-d’0).

Proponas po moderaj prezoj. 12-7.

CAVE C O O PER A T IV E  

DE L ABBA TE S E B IC H E ! .
& GAILLAC-SUR-TARN 

Renaskigo de unu el la plej antikvaj kaj 
famaj_vinspecoj de Princlando.

G R A N D  V IN  D U  COQ
sa u ma ri la vino blanka (fabrika narko îstrita). 

Vinoj blankaj, dolĉaj kaj nedolĉaj. 
(Oraj medaloj)— Moderaj prezoj. 

Agemaj reprezentantoj estas petataj. 

Sin turni al S-ro Elie Bertrand,
direktoro, en Gaillac-sur-Tahn (France).

T R A  LA  MONDO
Tutmonda multilustrata Esperanta revuo 
Kunlaborado plene internacia pri la sekvan

taj temoj : nuntempajoj, arto kaj literaturo, 
sciencoj, komerco, industrio, militistaro, ma
ristaro, teatro, sportoj, virina kaj gejunula 
pago, felietono; ludoj, konkursoj kun valoraj 
monaj premioj.

Eliras je la flno de tiu monato 

Jarabono, nur 8 fr.; kvaronjara, 2 fr. 25 e., 
poStmandate. — Unu specimeno : O fr. 75 o., 
poŝtmarke.

15, Boulevard des Deux-Gares, Meudon 
(Seine-et-Oise), France.

E S P E R O  P A C IF IS T A
Monato organo de rinternacia Societo Espe

rantista por la Paco.
Jara abonkesto. 5 Ikoj. minimuma kotizo 

Krom avizo kontraŭa, Ia abonantoj estas en
skribataj kiel aligantaj al la Societo. Tiu Ci 
akceptas opajn aligojn. — Sin turni al S-ro 
Gaston MOCH, 26, rue de Chartres, Neuilly- 
sur-Seine i Francujo).

T H E  B R IT IS H  E S P E R A N T IS T
Oficiala monata organo de la Brita Espe

rantista Asocio; 12 pagoj da novajoj, k.c. 
anglo-esperante, kaj S pagoj da aldono tute 
en Esperanto.

Jare i  fk. (sen aldono 2 fk ).
Oni abonas ĉe la Sekretario de Ia B.E.A.,

14, Arundel Street, Strand, London, aŭ Ce 
Esperanto.

G ERM AN A  E S P E R A N T IS T O
j Monata organo de germanlingvaj grupoj,
! redaktata esperante kaj germane.

Enhavo propaganda, kronika, literatura. 
Abonprezo por Ciuj landoj Mk. 3 —, fr. 3.75,

sh. 3 —.
Admin. kaj Red.: Berlino, Prinzenstr. 95. 
Abonmendoj kajpagoj estas akceptataj de la 

j administranto de Esperanto.

R U SLA N D A  E S P E R A N T IS T O
1 Ĉiumonata jurnalo Esperanto-rusa de Ia 

Societo « Espero ».
Vasta kaj diversa materialo pri la problemo 

kaj movado de Esperanto. Soclal-politika fako. 
Verkoj de gloraj modernaj beletristoj [Ruĝa 
Bido de L. Andrkjev k.al.)

Detalaj prospektoj estas riceveblaj senpage. 
Jara abonpago (kune kun membrigo en la 

Sto Espero). — 3 rubloj (7 fr. 50).
Adreso : Ruslando St-Peterburgo, B. Podja- 

Ceskaja, 24, la Sto o Espero » — aŭ al admi- 
[ nistranto de Esperanto. Ceret 4 P.-O. France.

R O N D I R A N T O
I bele ilustrita esperanto-bulgara jurnalo.
! Estas rezervitaj nur kelke da jarkolektoj,
i kiuj estas vendeblaj : de 1’unua jark, plena
I IO fr.. I-a jark, sen n-roj I, 2, 5 fr., li-a jark,
I plena 4 fr. Ill-a jark, nur 6 n-roj 3 fr.
I  Acetataj tutaj tri kolektoj 15 fr.

Tolbinditaj ambaŭ kolektoj 17 fr.
I Aceteblas Ce S-ro G. P. Oreŝkov, sekre-
I tario de 1’klubo « Stelo » en Plovdiv, Bul- 
| garujo.

LA  SIGNO ESPERANTISTA

LA  V ER D A  S T E L O  G ASSE
★

prezo i  franko.
Specialaj rabatoj pogrande. Sin turni al 

Esperanto. Almeti O fr. 15 por afranka sendo 
rekomendite.

LIBREJO L. LAMIOT
C Ĝ R B T  -  (P.-O.) -  F ran co

Fonekito Litera, de M. Verema felvenditaj. O 50
i Provo de Khemia nomaro de P. Berthelot. O 50 
] Tiuj 2 verkoj estas presitaj sen sursignoj.

«T O P ILO J E L  K O RK O

J. T R E S C A S E S
C Ĝ R E T  (P.-O.) F ran co .
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Avec menaces de poursuites judiciaires, 
M. de Beaufront exige rinsertlon integrale de 
la lettre ci-deasous.

Quoique, a mon avis, plus d’une phrase y 
outrepasse lesdroits jurtdiijues de lareponse, 
je ne vois aucun inconvdnient i  l’lns6rerdans

Etant donne 1'article de M. Moch qui a,paru 
dans le pricĉdent numero. j'aurais pourtant 
prefere que M. de Beaufront fit
ment un plaidoyer ............
comme je le lui al propose. 
quant Ies motifs.

• de S.f.p*E., 
a lui en indi

ca. Lambert.

Paris, le 3 Janvier 1906.

Mon Cher confrere,
Je viena vous demander de vouloir bien 

faire bon accueil aux rectifications de cette 
lettre et qui sont occasionnees par 1’article 
de tete paru dans Esperanto du dimanche 
31 decembre 1905.

L ’histoire exigeant une entjere exacti- 
tude, je suis sŭr que votre courtoisie se fera 
un plaisir de m’aider, par cette insertion 
dans votre prochain numero, ii Iui rendre 
ce caractere pour les points que je vise. Je 
desirerais que cette lettre occupat la  place 
de 1’article qui la necessite.

Cest en 1888, et non en 1890, que j ’ai 
adhero ii 1’Esperanto, comme en pourraient 
temoigner le D' Zamenhof et ma 'corres
pondance qŭi est la pour le prouver. D’ail- 
leurs mon nom figure dans le recueil des 
premiers Esperantistes paru des janvier 
1890, ce qui suppose une adhesion ante- 
rieure.

M. Demonget a bien, en effet, traduit la 
brochure « Internacia.ou Volapuko »,dont 
le teste est de notre Cher Leopold Ein
stein, ceci en 1889; mais je n’ai pas eu le 
bonheur de le trouver aux cotesde MM. 
Rene Lemaire, Gaston Moch, le general 
Sebert et Henri Hamel, qui furent jusqu’ii 
I’annee 1898 ŭ peu pres mes seulssoutiens, 
sans oublier toutefois, i  partir de 1896, 
l’appui de VEtranger, devenu depuis la 
revue Concordia. Le premier en date (aoŭt 
1892), M. Rene Lemaire nous a tous aides 
pendant dix ans, jusqu'& la ruine de sa 
sante, et dans des conditions de devouement 
admirante. Aussi ai-je lieu de m’etonner 
aue son nom ne soit meme pas rappele. 
Pourtant, en l’unissant au mien dans Im 
pression de sa reconnaissance, la reunion des 
Francais, au Congres de Boulogne, avait 
assez rappele cette cooperation pour qu’elle 
ne fŭt pas une fois de plus oubliee. Le si
lence pratique sur de teis devouements ne 
peut certes nous grandir aux yeux de tous 
ceux qui savent.

En tout cas, je tiens ŭ ce qu’on ne puisse 
jamais me le reprocher et i  ce que notre his • 
toire ne s’accredite pas faussee d’une mons- 
trueuse ingratitude. Qu’on m’amoindrisse, 
qu’on me ndiculise, passe: mais au moins 
qu’on rende justice ii tous les autres.

Je n’ai connu la brochure Demonget que 
par les listes des premiers ouvrages espe
rantistes, tres apres mon adhesion. Certe
ci fut determ ini par une annonce aue lut
ii Antibes uii de mes eleves,. M. Lucien 
Bertrand, petit-fils de notre aimable con- 
tradicteur, M. Chappelier. En sorte que 
1’Esperanto doit mon adhesion, d’une facon 
indirecte, & ce venerable vieillard.

Quant ii la brochure du D ' Zamenhof, 
comme le Docteur estimait que le texte 
original n’etait pas d’un assez bon francais, 
j ’en refis a sa priere une traduction en 
1893, comme je I ai dit dans I’Esperantiste 
d’avril 1903, premier article sur l’histoire 
de 1’Esperanto. II est aise de voir Ies 
grandes differences de style qui existent 
entre cette reedition, tres changee dans la 
forme, et 1’edition originale. Ceux qui 
aiment ii comparer en jugeront, en rappro- 
chant les deux textes francais. Voici cette 
fois la version rigoureusement exacte.

J ’etais bien, en effet, prdcepteur dans une 
ville commercante, Epernay, chez le frere 
de 1’amiral de Maigret. LA, et mĉme ail- 
leurs, je pouvais trouver quelques appuis, 
d'autant que je passais a Paris sept ii huit 
mois de I annee. Mais ii cette epoque, pas 
plus que moi, le general Sebert, qui pour-

quelle ii fallait DU TEMPS et beaucoup 
de prudenco. Pour une telle oeuvre la no- 
toriete ue suffitpas, les efforts mŝme ne 
sufflsent pas : ii faut du temps, beaucoup 
de temps.

Si les derniers francs d’une fortune s’ac- 
quierent aisement, Ies premiers soni diffi- 
ciles ii atteindre. Ainsi en va-t-il dans la

ptlk. Venus plus tot, les hommes eminente 
qui nous ont si puissamment aides n’eus- 
sent peut-ĉtre pas eu beaucoup plus de 
succ6s dans les debuts. Iis ont certes fait 
beaucoup et notre reconnaissance leur est 
protono ement acquise. Mais, ii tort ou ii 
raison, nous croyons que, surtout pour 
nous, la premiere centaine etait plus diffi
cile ii grouper que le premier mille, et 
celui-ci que le troisieme ou le quatrieme.

Jamais la Societe pour la propagation de 
1’Esperanto n’a eu de visees mondiales. 
Ses statuts, ses actes sont IA pour le prou
ver. Si c’est par ses membres etrangers 
qu’ont ete fondees (sauf Espero) toutes les 
societes etrangferes, si c’est son exemple 
qui les a inspiras, ce fait u’est nullement 
le resultat chez elles d’une action diri- 
geante, d’une visee d’autorite. Les etran
gers eux-memes peuvent le dire et l’ont 
dit.

Quant aux groupes, nous prions nos amis 
de rebre dans I'Esperantiste les idees du 
Comite, son programme des le mois de de
cembre 1899 ; iis verront combien peu la 
societe voulait jouer pour eux un role d’au- 
torite et leur imposer o une direction uni- 
que et rigide ». Tout, dans ce programme, 
proteste contre 1’affirmation. Nous ne 
crovons pas que ce soit de ce c6td qu’il 
faille chercher la rigidite et l’unique type 
pour tous.

Ailleurs je dirai sans doute le poijrquoi 
des difficultes financieres qu’on place» c6te 
de leur cause, ou plutot de leurs ciuses, 
mais dans lesquelles la Societe n’est en 
realite pour rien, ce qu’il serait fort alise de 
prouver. Ce point n’estpas ii traite!1* dans 
un organe de propagande visant tout le pu
blie.

Aux facteurs de nos progres, infinjment 
plus rapides a partir de 1900, et qui ont ete 
indiques, ii n’est aue juste d’ajouter entre 
autres les rapports presentas dans divers 
congres pendant l’Exposition, par les soins 
de notre Societe : congres de philosophie, 
congres des langues vivantes. congres de 
1’Association francaise pour l’avancement 
des sciences. L ’influence de ce dernier, due 
ii M. Laisant, fut particuliĜrement efficace. 
Je ne parle pas de la presence mĝme de 
1’Esperanto ii l’Exposition, car ii ma con
naissance, elle coŭta sans compensation 
appreciable. Et ii en sera toujours ainsi 
pour nous dans les Expositions univer- 
selles; seules des Expositions plus locales 
peuvent nous donner des resultats.

II est inexact de dire que notre Societe 
cldt son budget de (in d’annee au mois de 
septembre; elle le clĉt au 31 decembre. Le 
30 septembre, elle narrete que son troi
sieme trimestre; or nul lignore qu’A cette 
date ii res,te a recouyrer les c.otisations qui 
partent du I "  octobre et que, meme sur le 
troisieme trimestre, certaipes rie sont pas 
encore rentrees, les retardataires n’exis- 
tant pas moins chez nous que dans Ies 
autres .societes. Par ailleurs je ne vois pas 
comment le succes d’un congres qui finis- 
sait le IO aoŭt eŭt pu influer sur un exer- 
cice ouveitle I "  juillet et ne comprenant 
que les cotisatio.ns parties de cette aftte. Le 
congres ne pouvait, ce me semble, avoir 
une influence retrospective. Aussi la logi- 
que et la force de 1’argument presente 
m’echappent-elles completement.

Mieux sans doute que 1’aŭteur de Parti
cle, entre seulement en 1901 dans lesrangs 
Esperantistes, le president de la Societe 
pour la propagation de l’Esperanto peut 
renseigner sur Ies recrues francaises qu elle 
enregiraenta de 1898 ii 1900. Eh bien, quel- 
que bonne volonte qu’il y mette, ii lui est 
totalement impossible de souscrire ii cette 
opinion de 1’article : <■ et parmi les 147 
(Francais) combien de propagateurs qui ne 
savaient pas mĝme ce que c’etait au juste 
que 1’Esperanto ! » lis le savaient, et d’au- 
tant mieux que la revue I'Esperantiste,

recue mensuellement pai' eas tous, le leur
rappelait onze fois par an, si tant est qu’ils 
aient pu 1’oublier depuis leur adhesion. 
^insinuation de 1’auteur est. regrettable 
dans un organe qui veut servir la cause. 
Ne pousse-t-elle pas le publie ii nous accu
se!’ de blufi? Ne peut-il tout autant sus- 
pecter la qualite de nos. adherents ■ actuels 
et, partant de lii, en diminuer singuliere- 
ment le nombre ?

Enfin ii est bon de noter que les Fran
cais figurant alors dans la Societe ne 
representaient, pas plus qu’aujourd’hui, la 
totalito des adeptes gagnes en France ii 
notre cause. Iis. la representaient meme 
moins, puisqu’alors on n’avait pas, comme 
maintenant, la ressource d’entrer dans la 
Societe par les groupes, ii 1’aide d’une Gori
sation reduite de moi tie. En operant comme 
1’auteur de 1’article, c’est-a-dire en ne 
comptant absolument comme Esperantistes 
francais aue les adeptes membres de la 
Societe, ii faudrait reduire de plus de moi- 
tie le nombre 10.000 donne par lui-mĜme, 
l ’an passe, dans un certain ouvrage, comme 
le cindre des Esperantistes de France.

Enfin, en appliquant la meme methode,
ii faudrait ne regarder comme Esperantistes 
aue les gens omciellement inscrits, se re- 
fuser absolument ŭ admettre que d’autres 
puissent savoir 1’Esperanto, et pretendre 
que lesdeuxtiers des adeptes figurantsurle 
a Tutmonda Jarlibro » ne savent pas 
mĉme ce que c’est au juste aue 1’Esper- 
anto. Si nous devons nous garaer soigneu- 
sement de toute esageration augmentative, 
ie crois qu’il convient de ne pas tom- 
ber dans une exageration diminutive et 
que nous pouvons, que nous devons meme, 
pour leur lionneur et le notre, croire nos 
adherents de 1898 et de 1899 d’aussi bonne 
qualite que ceux d’aujourd’hui, d’autant 
aue les premiers.pourraient arguer peut- 
etre d’un plus. grand courage. Garaons- 
nous d’amoindrirla part du passe, parceque 
nous n’y etions pas, au profit du present.

n de mes sentiments devoues.

Marquis L. de Beaufront, 

President de la Societe frangaisc 
pour la propagation de 
1’Esperanto.

P O IG N E E  D E  N O U V E LLES

Le vendredi 12 janvier s’est d£finitivement 
Konstitue le Groupe Esperantiste de Saint- 
Chamond (Loire). La liste des adherents a 
ete arrĉtee ŭ 38 personino, dont 6 dames.

Ses statuts ont ete adoptas et le comite de 
direction nomm6.

Le president est M. Chabrol. sous-caissier 
do la Caisse d’Epargne, et le secretaire M. 
Devine, employe & ia Caisse d'£pargne.

Fondation du groupe du Creusot.
Comme conscience de l exccllente confe- 

ence do M. Bord, un groupe esperantiste 
/est fonde le 28 janvier au Creusot.

Conftrences.— Dimanche procliain, 18 fevrler, 
M. Michaux, president du groupe de Boulogne, 
fera une conference ii Marquise, pres Calais, 
dans la grande salle, des fetes de cette ville, 
a 3 heuî es du soir.

L’infatigable propagandisto se propose 
principalement de traitcr les points suivants :

Histoire de Esperanto ; mecanisme de la 
langue ; diffusion de 1'ldee ; les Congris de 
Boulogne et de Geneve.

Tout fait pressentir que cette reunion sera 
un nouveau succes pour 1’eminent conferen- 
cler. Ceus qui ne l’ont pas encore enfendu 
vlendront en foule des environs ii Marqulse, 
et ceux qui le connaissent seront heureux de 
venir 1’ecouter de nouveau.

See au*.
M. Carlo Bourlet est venu faire une 

conference ii Sceaux au oommencement de 
decembre.

Une assistance nombreuse (150 personnes 
environ) reunio dans la salle des fetes de la 
Mairie, a 6coute avec attention et applaudl 
■k inaintes reprises I eloquent oonferencler.

En Somme, grand succes et bon debut pour 
la propagande dans.Ia ragion.

- Reims. ......................
M. Th. Cart, sur l'invitation du Groupe 

Esperantiste de Reims, est venu faire en cette 
ville, samedi 27 janvier, une conference do 
propagande, sous la presidence de M. le 
Maire de Reims. Plus de 300 personnes se 
pressaient dans la. grande salle de l ’H o tel de

L'accent de conviction profonde qui ani
m a j M. Cart ce soir-U comme d’habltude, 
en meme temps que la documentation serree 
de sa conference, ont prodult une grande 
impression sur le publio r6mois.

A la finde la seanco, M“* Marie Petita 
chante « En Sonĝo » de Rlgolr et « Ho. mia 
kor’ o do M“* Guivv, alin de fairo entendre a 
1’auditoire les sons harmonious de 1’Esperanto.

Puis, dans une reunion plus intime, M. 
Cart a achev6 de convaincre les principales 
notabilis de la ville, qui avaient men voulu 
se placer sur 1’estrade, et qul sont venue» 
prendre une flŭte de Champagne avec le con- 
ferenoier.

Le lendemain, sans presque s’accorder une 
minute do repos, M. Cart a vislte un certain 
nombre de personnes influentes et surtout 
celles qul n'avaient pas encore donne leur 
adhesion formolle ^'Esperanto.

Le Raincy (priis Paris).
M. G*udray a fali une fort brillante confe

rence sur 1'Esperanto. Elle a ete le-prelude 
d'un cours que M. Gaudray, professeur do- 
langues etrangeres. fait :regulierement au. 
Patronage laique les 2* et 4« dlmanches dĉ  
chaaue mois. DejJi plusieurs adultes et do 
nombreux jeunes gens se sont fait inserti-© 
pour ce cours.

Cours. — L'Associationpolytechniqueourrira 
jeudi prochain, 15 f6vrler, un nouveau cours 
elementaro d'Esperanto, a 1'Ecoie de la rue 
St-Merri, n0 29. Ce oours, professd par M. 
Cart, sera continue tous les jeudis a 8 h. 1/2 
du soir, jusqu'A Paques.

Reims.

A partir du 5 fevrier jnsqu’ŭ PAques : le 
lundi, a 8 h. 1/2 du soir. cours elementaro 
parM. Marcel Laionier, ii 1’Ecole profession
nelle, rue Libergler, 55.

Le mardi, a 8h 1/2, cours superiour pai* 
M. Denoncis-, a l'Ecole municipale, 5, rue: 
Pansa rdin.

Saint-Quentin.
Les cours gratulis d’Esperanlo von', recom- 

mencer lo 12 fevrier dans une des salles du 
tribuna! Civil.

Iis auront lieu tous les lundi» et meroredis, 
de 8- h. 1/2 ii IO h. du soir.

Saint-Servan.
Vu le nombre toujours croissant de» nou- 

.■eaux adherents, un cours elementaro pro- 
esse par M. Collin,, professeur au College,
l ete ouvert e Saint-Servan.

M. Levlllaln a commence des cours iion- 
nant de bolis resultats au 39° rĉgiment dau
ran terio.

Le Groupe esperantiste de Versailles a 
donne une seanco re la tive  tr6s rĉussie le 
lundi 29 janvier, i. 8 h. 1/2 du soir, 16, rue 
Remilly.

Remarque au programmo :
Provenca Rakonto (M. Dieterleni 
La Muelisto, lia IUo haj la Azeno (M11* 

Esparriat).
Ludo de Carado, par M“* et M"« Hoim. 
Cedemo (M11' Reuss).
La Ensorĉita Fajlilo (M. Corretj.
Jeux et conversation en Esperanto.

La Revue de 1’Esperanlo, organi) ofBciel du 
groupe si florissant de Boulog,'ne-sur-Mer,

quatre grandos pages.
Prlx d'abonnement, 2 fr. par an. 
Redaction et admlnl-stration : 2ti,, r 

socq Boulogne-sur-M'er.

Le Groupe d 'AlO,er (S f.p.E.) a olu. en rem- 
placement de M. ,e Dr Bli rsson aui se retiro 
pour raison du Sante, notre aapr6ci6 collabo- 
rateur M. Maurice Aubert.



E S P E R A N T O

pagas en cst doubli.

On parle «Tune cxour8ion collective ^espe
rantistas normands k Londies, qui aurait liou 
vcrs Paques.

Actuellement le groupe esperantiste de 
Rouen s’occupe d'61aborer ua guide de Rouen 
en Esperanto.

La RevueMame avait publie un article d’un
o philologue espagnol » M. Julio de Urquijo 
dans lequel ii etait gravement declare, que 
1’Esperanto s’acheminait vers sa mort o a pas 
de geant o. La riposte ne s’est pas fait atten
dre. M. Rene Beck, le secretaire du groupe 
de Tours, nous envoje un numero de cette 
mĉme revuo oŭ M. 1’abbĜ Peltier, le sympa- 
thique directeur de Espero Kalolika., r6pond 
tris spirituellemcnt — et trĉs energlquement 
aussi — aux affirmatlons etranges au o philo
logue espagnol ».

Noms de auelgues journaux qul ont parle 
r6cemment de 1’Esperanto. Tous ont e t e  favo- 
rables et noua n'avonsoutendu aucune voi» 
discordante :

Le Journal de Montreuil.
L'Echo Pontoisien.
Le Mimorial d'Amiens.
La Dipiche de Rouen.
L'Ouvrier des Poris, de Marseille.
Î a Famille, de Paris.
La Depŭche, de Lyon.
Le Journal de Sotteville.
L e Progris, du Havre.
I,e Courrier de Saumur.
Le Mimorial d’Aix.
Le Progris de Nice.
Le Lyon Republicain.
Le Journal d'Amiens.
Les Nouvelles d’Alger, ete.

^ E S P E R A N T O  

ET LES  H U G U E S  V IV AN T ES

Quelques professeurs de langues vivan- 
tes traitent I Esperanto en ennemi et sont 
hostiles ii toute idee d’adoption d'une lan-

Ŝue internationale. « Si 1’Esperanto, disent- 
s, se propage et se generale, ii ne se 

substitucio pas aux langues nationales , 
c.'est vrai, mais ii en Tendra l'etude cer- 
tainement inutile. »

A cela les Esperantistes repondent timi- 
dement qu’il n’en sera, rien, qu'une pareille 
crainte n est pas fondee, et que 1’Esperanto 
mĉme pourra venir en aide a 1’enseigne- 
ment des langues vivantes.

Or, ii est inutile de deguiser la verite, 
et je crois, pour ma part, que les appre- 
hensions des professeurs de langues vivantes 
sont justifiees. II est certain que, dans un 
avenir prochain, quand l Esperanto aura 
une existence officielle, l’etude des langues 
vivantes n’aura plus sa meme raison d Stre 
et qu'elle perdra enormement de son im
portance. Tous les jeunes gens qui se des- 
tinent au commerce, a 1’industrie, aux 
sciences, abandonneront les langues etran- 
gferes, pour apprendre uniquement l’Esper- 
anto et se consacrer plus exclusiveinent a 
leurs etudes professionnelles.

« Mais, dira-t-on, on n’apprend dejit plus 
le ereo, plus guĜre le latin, que restera-t-il 
deTenseignement classique; si vous sup- 
primez encore les langues vivantes I «

Je repondrai simplement que je cons- 
tate un fait et que, bonies ou mauvaises, 
telles sont les tendances modernes. G’est 
en vain qu’on rasiste & la fatalite des choses, 
et l opimon publique, nous le vovons au- 
jourd hui, reste indiferente aux lamenta- 
tions des vieux professeurs, qui voient 
leurs elĤves delaisser Ies langues anciennes 
et preparer dans la section D un baccalau- 
reat — abomination de la desolation! — qui 
aura les memes sanctions que les autres ; 
et ce qu’elle veut de plus en plus, l’opinion 
publique, ce sont des etudes qui soi°nt uti- 
fes plus tard dans la vie. qui serveut pour 
la carrifcre choisie. Qu’il existe encore des 
mandarins lettres,- de purs savants, des 
professeurs de grec et de sanscrit, soit, 
mais en petit nombre ; pour la masse, elle 
exige un savoir utile, des connaissances 
pratiques. Rien d’etonnant alors qu’on de- 
daigne les vertus purement educatives des 
langues anciennes et qu'on s’attache de 
preference aux sciences et aux langues 
modernes.

A propos de ces derniĉres, entendons- 
nous done bien : s’il importe de Ies savoir, 
c'est uniguement au point de vue pratique 
et utilitaire : on ne veut plus de comparai
s on  avec la langue maternelle, plus de 
subtilites grammaticales ou etymologiques, 
plus dethfcmes ni de versions ; on recom- 
mande la langue usuelle, le parler popu
laire, la lecture des journaux et des auteurs 
eontemporains.

jNe croyez pas que j'exag6re : Ies inspec- 
teurs generaux des langues vivantes eux- 
mĉmes ont cherche & donner satisfaction 
auxparents e t i l a  presse, et ont assure 
que desormais on saurait Ies langues vi
vantes pour les parler. lis croient parvenir
ii ce resulta* grace i  la vieille methode de 
Comenius, qu on aressuscitee sous le nom 
de methode directe ; iis Font declaree in- 
faillible et imposte dans tous nos lycees et 
collfcges, en proclamant solennellement 
qu'elle amfcnerait les futurs bacheliers ŭ la 
possession effective des langues etrangĉ- 
res ■ _  et possession effective signifie, en

resume, que, voyageant ii l'etranger, nos 
jeunes gens n’y seront pas plus depayses 
qu’en trance.

Eli bien! quant ii nous, Esperantistes, 
nous ne pouvons que nous rejouir de cette 
prevention excessive. Ce que le publie et 
Ies journalistes ignorent, e est la difficulte 
reelle, enorme, qu’il y a pour bien savoir, 
pour parler couramment et correctemenl 
une, a plus forte raison deux ou trois lan
gues etrangferes ; et, malgre le grand nom
bre d’heures consacrees aujourcPhui ii l’en- 
seignement des langues vivantes, malgre 
tout le savoir et le devouement des maitres, 
nous pouvons predire ŭ la fameuse posses
sion effective une faillite certaine, et dans 
quelques annees le publie decu se deman- 
aera si une langue internationale n’est pas 
preferable & tant d’efforts depenses en pure 
perte : 1’utopie d’hier deviendra la realite 
de demain. Sans doute, les langues vivan
tes seront apprises encore, comme les lan
gues mortos, par les linguistes et Ies phi- 
fologues, mais de plus en plus la democra
tie s’en detournera comme d’un luxe 
coŭteux et inutile, et chacun apprendra, a 
c6te de sa langue maternelle, 1'Esperanto 
dont l’acquisition est facile et qui deviendra 
la langue etrangfcre. ou plutot la langue 
auxiliaire unique de la grande majorito.

Telle est la cons6quence logique et ine- 
vitable de l’esprit d’utilitarisme qui enva- 
hit les etudes modernes et en particulier 
cellesdes langues vivantes : celles-ci subi
ron! fatalement dans les ecoles le sort du 
grec et du latin et les Esperantistes n’ont 
pas i  le cacher, ni a s’en attrister, bien au 
contraire.

H. B.

lent article, mais contre l’exces d'utilitarisme 
qui nous possede. Kairo sa trouĉe dans la vie, 
aroasser argent et honneurs, c’est bien (<i 
moios que d autres n'en souffrent); mais aussi 
ne peut-on pas desirer devenir plus hom
me' Cesi pourquoi, tout en 6tant un fervent 
de 1'Esperanto, je resto toujours partisan des 
« langues educatives u. Soyons pratiques et 
ideals tout ensemble.

Je suis d’ai)leurs convaincu que H. B. pense 
comme moi, pas vrai (comme on dit dans
1’E.t) ?

BIBLIOGRAPHIE

CORRESPONDANCE
Paris, 27 janvier 1906.

A M. Ch. Lambert, redacteur en chef de
Espera.nto-jŭurna.1.

Cherami,
Mon article paru dans le numero du 31 

decembre 1905 de votre journal ayant don
ne lieu a des interpretations erronees, je 
crois devoir donner quelques explications 
necessaires.

Je tiens avant tout a  declarer quo lors- 
que je signe un article de mon- seul nom, 
sans le faire suivre d’aucun titre, je n’y 
exprime que des idees strictement person- 
nelles et ie n'engage que ma personne. Le 
Groupe Esperantiste de Paris, dont j ’ai 
l’honneur cl’ĝtre le president, doit done 
«itre mis hors de cause et, a plus forte rai
son, le » Centra Oficejo» dont jene fais pas 
partie. M. Seynaeve, dans un recent article 
de la « Belga Sonorilo » a eru devoir con
duite de mon article que le role du « Centra 
Oficejo » etait en fait ce que je desirais 
personnellement qu'il devini. C’est une 
grave erreur; et je tiens ŭ declarer que :

1° Le role actuel du « Centra Oficejo », 
nettement defini dans ses diverses circu- 
laires, n ’est pas celui que je propose qu'il 
soit;

2° Que je n’ai pris aucune part a la fon
dation de cet Office et que d’ailleurs,

I n’ayant pas encore eu 1'occasion de m'y 
j rendre^ je n’ai jamais vu son installation 
: dont j ’ignore 1'organisation interieure.
I Mon article etait cependant bien Clair et 

tout homme impartial na pu se meprendre 
sur son sens et sa portee.

M. Seynaeve ouvertement, dautres indi- 
rectement, m’accusent de vouloir demolir 
Ies Sodetes existantes.

Je ne puis gue repeter ce que j ’ai ecrit:
o II ne s'agit pas de nier les services ren

dus, ii ne sagit pas de detrĉner les uus 
pour les remplacer par d’autres. II s’agit 
simplement de profiter des lecons du passe 
et («i present pour perfectionner et simpli- 
fier un  organisme cree 6 la M te, un meca- 
nisme qui commence a gripper et qui cas- 
sera si on ne le repare pas ii temps ».

Si j ’ai tort n’en parlons plus.
Mais si j ’ai raison, je ne comprends pas

S3urquoi les dirigeants actuels de la 
.f.p.E. ne prendraient pas eux-memes 

1'initiative de provoquer des reformes ur- 
gentes. dans nos statuts en convoquant, 
pour Paques par exemple, un congrĉs na
tiona! francais oti 1’on pourrait causer ami- 
calement de ce qu'il faut faire.

Je me croyais d’autant plus autorise ŭ 
parler ainsi que je suis le promoteur et l’au- 
teur des statuts actuels de la S.f.p.E. qui 
ont ete votes peu de temps avant que je ne 
donne ma demission au Comite, de la 
S.f.p.E. pour rentrer dans lerang, oŭ 1’on 
m’intime 1’ordre de rester et d’oŭ seuls, 
ceuxqui me font l’honneur d’attacher de 
l'importance A mes paroles, me font sortir 
malgre moi.

Veuillez croire, Cher ami, ŭ mes senti- 
ments les meilleurs.

Carlo Bourlkt.

O. A. Laisant, examinateur d'admlssion ,4 
1'Ecole polytechnique : I NITI ATION MATHE- 
MATIQUE, ouvrage itranger a tout pro
gramme, d id ii aux amis de I'enfance. (Paris, 
1906, Hachette et O1' ; prix : 2 fr )

L’annonco de cet ouvrage faite ici Tendra 
service aux familles et aux ĉcoles eiemen- 
taires, en meme temps qu'un hommage me
rite a un eiuinent mathematlcien, dont les 
paroles, les ecrits, 1'autorite esceptionnelle- 
ment sympathique, ont puissamment aide 
l'Esperanto h sortir des annees sombres. C’est 
un tout petit livre fori bion imprime et orne 
de iigures, oŭ. sous une forme souvent pi- 
quante et aimable, toujours cxtra-Iimpide, 
sont traitees une fouio de questions faisant 
intervenir les tout premiers eiements de l'a- 
rithmetiquc, do l'algebre, de la geometrie ; le 
tout fort interessant, k la poneo des enfants 
ies plus jeunes, de nature i  les inilier effec- 
tivement aux mathematiques, mais on leur en 
donnant le goŭt, au lieu du digoŭt avec 
nausees inspire trop surabondamment par la 
marchandise des fabrlcants de livres « confor- 
mes aux programmes ».

Les instituteurs, les parents tant soit peu 
instruiis qui accepteront la dedlcace de ca 
joi! volumo en le plasant dans leur bibliothe- 
que, nauront qu’a 1'ouvrir pour avoir ŭ pro
f ilo n  de quoi instruire, en les amusant, les 
iatelligences enfantlne-s qu'iis ont mission do 
faire edore.

Ch. MĉRay.

L E C T E U H . —  Si la cause de E s 
peranto te parait digne de quelque 
mtĜrĜt, au lieu de ieter ou dĜchirer ce 
journal quand tu i auras lu , donne-le.

N O T R E  E D ITION  D E  L U X E
Repondas au desir de quelques abonnes, 

nous avons resolu do cr6er une edition de luxe 
de Esperanto, a partir du n» 9. Cette edition, 
tir6e sur beau papier fort avec tout ie soin et 
la correction posslbles, cst envoy6e sous en- 
veloppe aux abonnes, au pris de qualre francs 
pour douze numeros consecutifs. Divers sup- 
piements et primes sont reservas A cette 
edition speciale.

L’Administrateur.

E X E R G I G E S

C A U 8 E R IE 8  D E  S A L O N  

^Suife>

H, — Quel temps fait-ii I
L. — Le temps se met au beau ; nous au- 

rons une belle journee.
li. — Tant mieux, car hier le temps etait 

inconstant et variable.
L. — Je m’en suis bien spertu : j'ai 6t6 sur- 

pris par une averse et trempe jusqu'aux os.
II. — Vous n’aviez dono ni parapiuie ni par- 

dessus ?
L. — Le clei etait si beau que je n'avals pris 

aucune precautlon on partan!.
II. — Oui; mais le temps etait lourd, la cha- 

leur accablante, et ii y avait au oiel de ces 
petits nuages cuivrĉs qui annoncent 1’orage.

L. — Je croyai8 qu'ils se dissiperaient.
H. — Vous avez compte sans votre hote.
L. — Helas! oui. Tout a coup le vent s'est 

leve, le clei s’est couvert do gros nuages et 
une pluie haltante meteo de greto cst venue 
fondre sur moi.

H. — Pauvre ami! Et oŭ etiez-vous i  ce 
moment 'i

L. — A une deml-lieue de la ville, en pleine 
campagne.

II. — Vous ne pouviez done pas vous met
tre k 1’abri ?

L, — Impossible. U y avait bien quelques 
noyers dans les champs, mais vous savezcom- 
bien ii est dangereux de se refugier sous un 
arbre pejidant lorage.

II. — Mais alors vous avez regu toute l’a-

L. — Cela va sans dire. Ajoutoz k cela que 
los eclairs et les coups de tonnerre se succe- 
dalent salis relachc, et que le vent m’enleva

II. — (?n malheur ne vient jamais seul.
L. — Je courus apres etjeus le bonheur de 

1’arreter en posant mon pied dessus.
H. — Excellent moyen de donner une forme 

originale a son chapeau !
L. — Vous riez ; mais moi je ne Hais pas. 

J ’etais fait comme un voleur; mes souliers no 
tenaient plus ii mes plcds, mon pantalon etait 
erone jusqu'aux genoux et mon ohapeau fai
san gouttierc.

H. — Vous deviez atre beau a voir.
L. — Ce n'cst pas tout.
H. — Encore uno m6saventure I
L. — Ii fallait bien rentrer chez moi.
H. — C’est justo.
L. — Et impossible de trouver une voiture.
H. — Cela so congoit.
L. — Tout i  coup 1’orage cesse comme par 

enchantement.
H. — A la bonno heure I
L. — Les nuagos se disslpent, ie soleii re- 

parait. Ies eaux 9'ecpulent ou s’evaporent.
H, — Vous voilŭ sauve.
L. — Vous croyez? Detrompez-vous. A 

peine 1'orage fut-il passe qu'u ne foule de pro- 
meneurs sortit de la ville et se repandit dans 
la campaene.

H. — Rion de plus agrable que de se pro- 
mener apres un orage.

L. — Oui, mais rien de plus desagreable 
que d’<Hrc vu de ses amis et connaissances 
quand on est fait comme je l’etais.

H. — Mais encore, pourquoi n’aviez-vous 
pas pris de parapiuie ?

L. — Je ne m'embarrasse ni de parapiuie ni 
d'ombrelle ; je ne veus avoir 1’air ni d un mai
tre d'6colc de village ni d'un vieil employe en 
retraite.

H. — Prendrez-vous au moins unleger par- 
dessus d'ete sur le bras, si vous sorte/, tout k 
l'heure ?

L. — Non, c’est trop genant.
H. — Definitivement, vous etes incorri- 

gible.
L. — Permettez-moi de me retirer, ma

li. — Vous voulez deja me qultter ?
L. — Veuillez croire que je suis bien fiche 

de ne pouvoir rester plus longtemps pris de

C O M B IN A IS O N  S

D ’A B O N N E M E N T S

Exclusivement reservees aux Groupes.

I. — 24 numeros conseoutlis.

II. — IO numeros conseoutifs.
24 exemplaires ii la mĉme adresse. 20  fr.
IO — — — IO  fr.
24 — ii des adresses differentes 3 4  fr .
IO — — — 18 fr .

Pour avoir droit a ces conditions, la 
feuille d'abonnement devra .etre contre- 
signee du Secretaire et du President, et 
Porter le cachet du Groupe.

A V IS  A U X  A B O N N Ĉ S

A defaut d'avis contraire, nous faisons oom- 
mencer les nouveaux abonnements do l'un 
des dernlers numeros. Nous n'avons. plus 
qu'un trĉs petit nombre de certains numeros, 
en voie! les prix :

Numeros 2, 6, 7 et 9, chaque, 0.30. 
Numeros 3, 8,-10 et 15, — 0.20.

Les 15 premiers numeros, franco : 2 fr. 50.

PO U R A P P R E N D R E  1 ’ESPERA H TO

On emplolera Tune des m6thodes cl-dessous

Sui, trea diverses, s’adaptent parfaitement aux 
ifferents degr6s de culture des etudiants.

S'adresser 4 U Presa Esperantista Societo 
33, rue Lacepede, ParIs-5“. Ajouter O fr. IO 
par volume pour le pori.

^Esperanto en IO le?ons, par Th. Cart, et 
M. PaUNIER. — Prix : O fr. 75.

Grammaire et exercices de la langue internatio
nale Esperanto, par L. de Heacfront. — Prix :
I  fr. 50.

Conrs ^mentaire desperante, par M.,Deliony.
— Pris : O fr. 60.

Notions elomentaires ^Esperanto et Exercices de 
Conversation, par Th. Cart. Vendu au profit 
des aveuglcs. 2“ edition.

I "  fascicule, IO cent., franco, 15 cent.
2« — 15 cent., franco; 20 cent.
Vocabulaire Fran?ais-Esperanto, et Esperanto- 

Francais, par Th. Cart, Merckens et P. .Ber
thelot. — Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Esperanto-Franfais, par L. de 
Beaufront. — Prix : I  fr. 50.

Lettres commerciales, avec vocabulaire com- 
merclal en 4 langues, par Ch. La»ibKRt et 
P. Berthelot. — Prix: O fr. 50.

Kurso tutmonda, laŭ la metodo natura, de 
E. Gasse — Prix : O fr. 75.

Instruado de Esperanto per bildaro, broSureto 
kun ilustrajoj, por ekzercoj de interparolado.
— 25 cent.; franco: 30 cent.

AUX BUREAUK DU JOURNAL:
^Esperanto en IO le?ons, par Th. Cart et 

M. Pagnibr. — »«»  m inu . — O fr 75; franco :
O fr 90

Clef Esperanto, grammaire et petit .vocabu
laire. O fr. 05; franco: O fr. IO.

petit manuel en neuf le<;ons. aveo
- A fr. IO.

______ ____ ial- L. Coutu-
0 fr. IO.

^Esperanto, seule vraie solution de la L. I. 
auxiliaire, franco: O fr. 15.

Programme du ccrtilicat d etudes et du certi- 
ficat de capacite, 0.25 ; francoj fr. 30.

Introduction k I etude de TEspcranto et des 
langues vivantes, par Maurice Aubert, Ofr. 30; 
franco : O fr 35.

LA  B E L G A  SO N O RILO
Frangais-Esperanto-Flamand.

L un des plus anciens, des plus r£guliers et 
des plus estimes des pĉrlodlques esperan-

Informations — Science — Litterature 
par an A  francs. 

Redacteur-adm. : M. J. Coox, 4 Duffel (Bel- 
gique), ou k 1’administration de Esperanto.
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